
 

E:\work\الموقع\last\تطورات المشهد \6102-5شهر \المشهد اإلقليمي\أعمال المعهد، للنشر بالموقع

  5-62اإلقليمي، 



 

 

 تطورات المشهد اإلقليمي 1  2 أكتوبر 1026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وذلك على النوو 6102سبتمبر  01و 05 بينالفترة  التي شهدتهامه  التووتات اإلقليمي  أل ًايتناول التقرير عرض

 التالي:
 

 :سوريالالمشهد  تطورات: أوتًا

 ـ تطورات معرك  الفرات:0

ك   5111وأردوغان: المنطق  اآلمن  شمالي سوريا قد تصل لـ  )العربي ( تركيا: قد نتوغل لعمق أكبر في سوريا

 يرة(؟ )الجزمهل وصلت معرك  درع الفرات إلى سقفها )روسيا اليوم(مربع. 

مع انطالق معرك  "درع الفرات" بهدف السيطرة على مناطق تنظي  الدول  اإلسالمي  في ريفي حلب الشمالي 

ويبرز سؤال عن سقف معرك  درع  .والشرقي، وإبعاد ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطي " إلى شرق نهر الفرات

واضوا في المرحلتين األوليتين من المعرك ، الفرات بعدما أصبح مهدفها األولي مهو تنظي  الدول ، ومهو ما بدا 

وذلك بالتزامن مع زيارة مبعوث الرئيس األميركي إلى عين العرب )كوباني( ولقائه بقادة من وحدات حماي  

الشعب الكردي  وطمأنته  بأنه  ما زالوا حلفاء في موارب  التنظي ، وما يعنيه ذلك من ضغط على تركيا في 

 .لف مع الجيش السوري الورحملتها العسكري  بالتوا

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/09/07/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
https://arabic.rt.com/news/841613-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%84/
https://arabic.rt.com/news/841613-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%84/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/9/7/%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7
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وترى تركيا في قوات سوريا الديمقراطي  تهديدا لألمن القومي التركي بوك  أن وحدات حماي  الشعب الكردي  

تشكل العمود الفقري فيها، إتا أن أغلب المساحات التي سيطر عليها الجيش الور كانت على حساب تنظي  

س والراعي ببعضهما البعض بعد سيطرته على جميع القرى الدول ، وخاللها تمكن من وصل مدينتي جرابل

كما أعلن الجيش الور عن بدء المرحل  الثالث  من معرك   .الممتدة على الودود مع تركيا بطول مئ  كيلومتر

  درع الفرات، مشيرا إلى أنها تهدف إلى السيطرة على مدين  الباب وريفها انطالقا من مووري جرابلس والراعي.

لرئيس التركي إلى أن "المنطق  اآلمن " التي أنشأتها تركيا على الودود يمكن أن تمتد في النهاي  على أشار او

آتاف كيلومتر مربع. ومهذا يشير إلى إمكاني  سيطرة الجيش الور المدعوم من تركيا إلى  5مساح  تصل إلى 

، وصوتا إلى مطار كويرس بريف السيطرة بالكامل على مناطق تنظي  الدول  في ريفي حلب الشمالي والشرقي

حلب الشرقي، علما أن المعارك الجاري  ل  تسقط من حساباتها قوات سوريا الديمقراطي  بعد أن جددت 

 .المطالب  باتانسواب إلى شرق نهر الفرات دون استخدام السالح

زمني  لقوات سوريا يرى المولل العسكري اللواء مومود علي أن الجيش الور أعطى بطريق  غير مباشرة مهل   

وتوقع أن يستخدم الجيش الور القوة في إخراج  .الديمقراطي  لالنسواب، إلى حين اتانتهاء من المرحل  الثالث 

وأضاف أن  ."القوات الكردي  العامل  ضمن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطي  إذا ل  تخرج من تلقاء نفسها

مل أيضا إيضاحات للقوات الكردي  بأتا يتجاوزوا الخطوط الومراء زيارة مبعوث الرئيس األميركي لعين العرب تو

 .المتفق عليها دوليا، ومهي عدم السماح بإنشاء كيان قومي كردي على حدود تركيا

ويشير اللواء علي إلى أن المستقبل كفيل بأن يؤكد أن اتفاقا دوليا لن يسمح ألي سالح بيد القوات الكردي  

الذقي  إلى الوسك ، ولن يسمح ألي قوة تهدد األمن القومي التركي بالتواجد على على طول حدود تركيا من ال

 .طول الشريط بين البلدين

ويضيف أن أميركا تستخدم وحدات حماي  الشعب الكردي  وغطاءمها المسمى قوات سوريا الديمقراطي ، كورق  

 جيدة في مواجه  تنظي  الدول . تا أكثر وتا أقل.

كيلو متر مربع داخل األراضي السوري  أي أربع   5111بعد تصريوات أروغان بان المنطق  األمنه قد تمتد إلى و

أضعاف المناطق التي يسيطر عليها اآلن فان ذلك يعني أن تصل قوات الجيش الور المدعوم من تركيا إلى 

 وجنوبا وصوتا إلى مسكنه والفيصلي .للسيطرة على البلدات المواذي  لنهر الفرات وتوديدا رميالت الشالل. 
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تصريح اردوغان في حال تنفيذه فان مهذا يعني تطهير المنطق  بالكامل من تنظي  الدول ؛ مما يزيد من 

  احتمالي  تعرض تركيا في األيام القادم  لضربات انتقامي  شرس  في األيام القادم .

ميرا للول  الكردي في إقام  دول  كردي  موحدة على كيلو متر مربع تد 5111كما تشكل المنطق  األمنه وبعمق 

حدود تركيا وذلك بعد استوال  التواصل الجغرافي بين عفرين وعين العرب. نتيج  للعمق الجنوبي للمنطق  

مواول  كردي  لتوقيق تواصل جغرافي من الجنوب. ومهذا يشير إلى إمكاني  تعرض المدن  أناألمنه والذي يمنع 

 اكباز.جمات صاروخي  وخاص  مدن سوروتش وناطق الودودي  لهالتركي  على الم

 

 ـ إسرائيل والجوتان:6

إسرائيل: القب  الوديدي  تعترض و (60)عربي  راجمات صواريخ لألسد شمال سوريا الطيران اإلسرائيلي يقصف

طائرات إسرائيلي  تقصف أمهدافا سوري  ردا على سقوط قذيف  في وقت  (العربي  cnn) قذائف من سوريا. 

 )الكوفي  برس(نتنيامهو: لن نسمح بفتح جبه  في الجوتان.  )تايمز اوف إسرائيل(سابق. 

المنطق  منزوع  السالح سقطت قذيف  من الجانب السوري في منطق  مفتوح  على الجانب اإلسرائيلي من 

في مهضب  الجوتان من دون وقوع إصابات أو أضرار. في رد على ذلك، قام الجيش اإلسرائيلي في وقت تاحق 

وقد شهد الجوتان السوري مؤخرا معارك  .بضرب أمهداف تابع  لمدفعي  الجيش السوري في مهضب  الجوتان

 .”القاعدة“، التابع لمنظم  ”جبه  النصرة“ عنيف  في السنوات األخيرة بين قوات نظام األسد وتنظي 

اإليراني يهدف إلى فتح جبه  موتمل  جديدة ” وفيلق القدس” حزب اهلل“كما شهدت المنطق  ازدمهارا في نشاط 

 ضد إسرائيل في أي صراع مستقبلي.

 :الرد الصهيوني المتكرر ضد أمهداف داخل األراضي السوري  يهدف إلى إيصال عدد من الرسائل أمهمها

  أن الكيان الصهيوني تا يسمح بامتداد األزم  السوري  إلى أراضي الجوتان على اعتبار أن الجوتان مهي

 أراضي صهيوني .

 .أن الكيان الصهيوني يرفض وجود أي جماعات مسلو  وألي جه  كانت قرب حدوده 

 .أن الكيان الصهيوني ربما يخطط لتدخل عسكري في سوريا على غرار التدخل التركي 

 

 

http://arabi21.com/story/945460/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/09/17/israel-iron-dome-intercepts-projectiles-syria
http://ar.timesofisrael.com/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%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%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%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%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF/
http://kofiapress.net/main/news/155911
http://kofiapress.net/main/news/155911
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 اجتماع نيويورك: ـ0

اجتماع مجموع  دع  سوريا ينتهي بـ  )الجزيرة(. كيري: اجتماع نيويورك فشل في إعادة إرساء الهدن  بسوريا

 )روسيا اليوم( نطق  حظر جوي في سوريا غير مقبولموسكو: اقتراح فرض م )العربي ("خيب  أمل". 

قال وزير الخارجي  األميركي جون كيري إن اتاجتماع الدولي بنيويورك فشل بإعادة إرساء الهدن  في سوريا، بعد 

أخرى على أن تكون مهذه اآللي  توت إشراف األم  أن ناقش توسيع آلي  مراقب  وقف القتال لتشمل دوتا 

 .وليس الوتايات المتودة وروسيا .المتودة

 

 أسباب الفشل:

 بين وزيري خارجي  روسيا وأميركا حول المدة التي يوظر فيها على الطيران السوري  الخالف الذي برز

سبع  أيام مع بداي  الهدن  التوليق مع بداي  الهدن ، إذ طالب كيري بمنع توليق الطيران السوري مدة 

روسيا ترفض من األساس فكرة الوظر الطيران  أنكما يبدو  .فيما دعا تافروف إلى اتاكتفاء بثالث  أيام

أعلنه نائب وزير الخارجي  الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موسكو تعتبر الدعوات إلى فرض ومهذا ما 

 .منطق  حظر جوي في سوريا أمرا غير مقبول

 تافروف بعد اتاجتماع بان على المعارض  السوري  أخذ خطوات للوصول إلى تسوي . ومهذا  ما صرح به

يعني صراحا بان روسيا ترغب بالوصول على تنازتات من قوى المعارض  الروسي  والتي أصدرت مؤخرا 

 يكون األسد جزء من المرحل  اتانتقالي  في سوريا. أنبيان ترفض 

  قام باستهداف القوافل تبادل اتاتهامات حول من الروسي  حول من اخترق التهدئ   األمريكي الخالفات

 .اإلغاثي 

  وحلفائها بتقدي  دع  لقوى معارض  وصفتها بانها  األمريكي اتاتهامات الروسي  للوتايات المتودة

 إسالمي  متطرف .

  ليها إرغب  الروس في توجيه ضربات عسكري  لقوى معارض  تصفها باإلرمهابي  في المقابل ينظر

 بعض القوى الدولي  بانها قوى معارض  معتدل .

 

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/23/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/23/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/09/22/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/09/22/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.html
https://arabic.rt.com/news/841958-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://arabic.rt.com/news/841958-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
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 )الجزيرة( األسدـ حرب 4

بشار األسد إن الورب في سوريا ستمتد ما دامت جزءا من صراع عالمي وإقليمي، وتمولها وتتدخل فيها دول  صرح

نساني  التابع  لألم  المتودة في ريف أخرى، ونفى األسد أن تكون روسيا مهي التي قصفت قافل  المساعدات اإل

 .حلب

وقال إن الورب ستنتهي وسيعود كل الالجئين السوريين إلى بالدمه  في غضون أشهر فقط في حال توقفت 

في المقابل، شكك  .الوتايات المتودة والسعودي  وقطر وتركيا عن دع  المتمردين على حكمه، حسب قوله

في نوايا الوتايات المتودة بسوريا، قائال "إنها ليست مستعدة لالنضمام إلى روسيا لموارب  اإلرمهابيين،  األسد

يتصل بوقف العنف في سوريا". ويصف النظام كل فصائل المعارض  المسلو  التي تقاتله بأنها  فيماوتا جادة 

 .إرمهابي 

 

 الفلسطيني:المشهد تطورات ًا: ثاني

 ـ قيادة حماس:0

حماس تدرس تعديل نظامها و )المصدر( رة مهني  غزة تتعلق بتعيينه رئيس المكتب السياسي القادممغاد

 )المصدر(الداخلي تمهيدا لتولي مهني  القيادة 

ادي في حرك  حماس إسماعيل مهني  قطاع غزة إلى السعودي  ألداء فريض  الوج في ظل الوديث عن غادر القي

وجود مخطط داخل حماس لتوليه منصب رئاس  المكتب السياسي للورك  خلفا للوالي خالد مشعل الذي تنتهي 

 .مع نهاي  العام الجاري وتايته الثالث  واألخيرة وفقا لقوانين حماس

مهني  قيادة المكتب السياسي، فسيكون القائد الرابع الذي يتولى قيادة المكتب السياسي بعد وفي حال تولى 

موسى أبو مرزوق والشهيدين عبد العزيز الرنتيسي وأحمد ياسين. ويعد اختيار مهني  مرشوا لرئاس  الورك  

 لصهيوني.مؤشرا على صعود قوة قيادة الورك  في غزة بعد تسجيل انتصارات عسكري  على الكيان ا

يعد مهني  من أكثر القيادات في حرك  في حماس الذي يوظى بقبول داخل أبناء الورك  إلى جانب قبول الشارع 

 الفلسطيني في غزة له، كما يعد شخصي  تتمتع بعالقات طيب  مع كاف  األطر والفصائل الفلسطيني .

ا الشخص مهو إسماعيل مهني  المقي  ليس من السهل إعالن رئيس المكتب السياسي لوماس خاص  وإذا كان مهذ

حاليا في غزة لهذا من المتوقع أن تتأخذ الورك  قرارا يسمح إلسماعيل مهني  اتاستقرار في الخارج حفاظا على 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF
http://www.al-masdar.net/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85/
http://www.al-masdar.net/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7/
http://www.al-masdar.net/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7/
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حياته، وحتى يستطيع التورك في الخارج لوس  مصير قضايا مهم  وفتح آفاق جديدة مع جهات أخرى وإعادة 

 .نإصالح ملفات منها العالق  مع إيرا

لهذا من المتوقع في األيام القادم  أن يعود مهني  إلى غزة لترتيب أموره الشخصي  والوركي  من خالل توسيع 

مهام مجلس الشورى لضمان قدرته على تسير األوضاع داخل الورك  بوري  أكبر خاص  وان مهني  كان يمثل 

 ثقال في غاي  األمهمي  داخل الورك .

 

 يوني :ـ العالقات األميركي  ـ الصه6

توقيع اتفاقي  أكبر مساعدات  )المصدر(اّتفاق الُمساَعدة األمريكي  إلسرائيل: إنجاز غير مسبوق أم تسوي ؟ 

 )وكال  وطن(أمريكي  إلسرائيل. 

ر ليه في واشنطن، األكبُيعتَبر اّتفاق الُمساَعدة األمني  بين إسرائيل والوتايات المتودة، الذي تّ  التوقيع ع

مليار دوتار في اتاتفاق الوالي، الذي ينتهي  00مليار دوتار لمّدة َعقد، مقابل  02حجما بين الدولَتين حّتى اآلن 

وقد اعتبر ديوان رئيس الوكوم  نتنيامهو اتاتفاق إنجاًزا غير مسبوق. لكن رغ  المبلغ  .6102مفعوله عام 

اتاتفاق بوابل من اتانتقادات بسبب التغييرات غير المسبوق  التي أدخلتها المرتفع الذي اتُّفق عليه، ووجه 

 .عليه إدارة أوباما

يشترط أحد مالحق اتاتفاق الجديد، بخالف اتاّتفاقات السابق ، الوصول على أموال المساعدة األمني  بالتزام 

فترة اتاّتفاق. ففي اتاّتفاق السابق، إسرائيل عدم طَلب إضافات على الموازن  لمّدة عشر سنوات، أي حتى انتهاء 

حصلت إسرائيل على أكثر من نصف مليار دوتار كلّ عام لمّدة نوو ثالث سنوات، كإضاف  استثنائي  بهدف تطوير 

 .الوماي  ضد الصواريخ

كما أّن مهناك بنًدا آخر ليس في صالح إسرائيل، ومهو أّن اإلدارة األمريكي  تمنع إسرائيل من اتاستمرار في 

ستخدام ُربع أموال المساَعدة لشراء وسائل من الصناع  األمني  اإلسرائيلي ، إذ سُتستخَدم المساَعدة كّلها ا

مليون دوتار سنويًّا من الصناع  األمنّي   051لشراء المنَتجات األمريكي .  يعني ذلك اقتطاًعا تدريجيًّا ألكثر من 

 .اإلسرائيلي  وفقدان آتاف أماكن العمل

 

 

http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
http://www.wattan.tv/news/186796.html
http://www.wattan.tv/news/186796.html
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 صهيوني  األمريكي  األكبر ربما لها عدد من اتاحتماتات أمهمها:الصفق  ال

طمأن  الكيان الصهيوني بانها األقوى عسكريا في منطق  الشرق األوسط وان اتاتفاق النووي األخير مع  -0

 إيران تا يجعلها أكثر قوة من دول  الكيان.

الوتايات المتودة األمريكي  والمنشغل  في أن تتولى دول  الكيان الصهيوني قيادة الشرق األوسط بدتا عن  -6

 منطق  جنوب شرق أسيا وتوديد بور الصين.

رغب  الوتايات المتودة األمريكي  في بناء قواعد عسكري  جديدة في الكيان الصهيوني يجعلها قريب  من  -0

 الشرق األوسط.

األوسط في ظل المخاطر المويط  مواول  أمريكا تقدي  دعما لوليفتها والتي تعد األكثر استقرارا في الشرق  -4

 بها سواء من الجنوب غزة وسيناء أو الشمال حزب اهلل أو الشمال الشرقي التنظيمات اإلسالمي  في سوريا.

 أن تشهد األيام القادم  تدخالت عسكري  صهيوني  في الجوتان على غرار التدخل التركي في سوريا. -5

 اهلل في الشمال أو مع حماس في الجنوب. أن يدخل الكيان الصهيوني في حرب سواء مع حزب -2

أن جيش الكيان الصهيوني يجهز نفسه لمرحل  فوضي مصري  في حال انهيار نظام السيسي. يقوم من  -0

خاللها في إقام  منطق  عازل  في سيناء ليومي المدن الصهيوني  القريب  من سيناء. وربما سيت  

 استغاللها مستقبال موطن لالجئين الفلسطينيين.

 

 )يديعوت احرنوت(ـ إسرائيل والسودان 0

نقلت الصويف  عن موظفين إسرائيليين قوله  إن المسؤولين في وزارة الخارجي  شددوا على ضرورة توسين 

الوكوم  السوداني  قطعت قبل  العالقات بين الوتايات المتودة والسودان، وذلك ألن وزارة الخارجي  تعتقد أن

نوو عام عالقاتها مع إيران، وأن عملي  تهريب األسلو  من السودان إلى قطاع غزة قد توقفت، وأن السودان 

 .تقترب من موور السعودي 

وأن تقوم اإلدارة األميركي  بإخراج السودان من قائم  الدول الداعم  لإلرمهاب. وقد طلب دبلوماسيين صهاين  

مليار دوتار،  51ئه  في أوروبا مساعدة السودان في أعباء ديون األخيرة الخارجي  والتي تقدر بنوو من نظرا

ودراس  إمكاني  شطب جزء من مهذه الديون مثلما حصل مع دول أخرى في العال  واجهت مصاعب اقتصادي ، 

 زز النشاط اإلرمهابي.وذلك بادعاء أن اتانهيار اتاقتصادي في السودان سوف يزعزع اتاستقرار فيها ويع

http://sikurmemukad.com/chinaonitsway/
http://sikurmemukad.com/chinaonitsway/
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 ـ األوضاع األمني :4

صاب  أحد أفراد قوات األمن الوطني جراء سقوط قذيف  مدفعي  من الجانب المصري على موافظ  رفح )أ( إ

 )دنيا الوطن( توقيق.وداخلي  غزة تطالب بفتح 

جنوب موافظ  رفح مصدرمها الجانب المصري، أدت إلى إصاب   (o) قذيف  صاروخي  على منطق  بلوك تطسق

بدوره، طالب الناطق باس  وزارة الداخلي  في غزة اياد البزم السلطات  .بجراح  متوسط  أحد أفراد األمن الوطني

 األراضيود قطاع غزة قادم  من المصري  بفتح توقيق في الوادث، خاص  بعد تكرار سقوط قذائف داخل حد

 المصري  خالل األسابيع األخيرة.

 )تايمز اوف إسرائيل(األعمال على الجدار توت األرض و مسؤول عسكري)ب( 

صرح مسؤول صهيوني في قيادة المنطق  الجنوبي  "غزة" بأن الجدار اإلسمنتي والمائي سيجعل من حفر 

 وقال المسؤول بأن متوقع اتانتهاء منه خالل أشهر.اإلنفاق "مصيدة موت" للمنظمات الفلسطيني . والذي من ال

البناء سيشمل جدارا ت  بناؤه عميقا توت األرض وكذلك أجزاء إغراق بالماء على الودود التي يصل طولها إلى 

ومن المقرر أن يشمل الجدار، حواجز ملموس  وأنظم  كشف تكنولوجي  للوماي  ضد  .كيلومترا 21حوالي 

قطاع بشكل أفضل، وكذلك عوائق مائي  مثل تلك التي استخدمها الجيش المصري على عمليات التسلل من ال

الودود مع قطاع غزة، كما يسعى جيش اتاحتالل إلى إيجاد حل تكنولوجي لسالح األنفاق العابرة للودود منذ 

 .أكثر من عقد من الزمن

وربما تعد اإلجراءات الصهيوني  األخيرة مهي األخطر على مستقبل أنفاق المقاوم  الهجومي  والممتدة 

للمغتصبات الصهيوني ؛ وفي حال شعرت المقاوم  أن مستقبل أنفاقها الهجومي  في خطر حقيقي مهل 

  مع الكيان ستنتظر حتى القضاء على شبكاتها والتي لها أمهمي  استراتيجي  أم تتأخذ خطوات تصعيدي

الصهيوني؟ خاص  وان الصهاين  قاموا مؤخرا بثالث خطوات خوفا من قيام المقاوم  الفلسطيني  بهجمات 

 مباغت  قد تصل إلى حرب. 

المستوطنات المويط  بقطاع  التدريب على إخالء، واستدعاء لواء ناحال )قوة المشاة( مه  مهذه الخطوات:أو

 ناطق القريب  من مويط قطاع غزة.إجراء تدريبات مكثف  حول الم، وغزة

 

 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/09/22/971711.html
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3/
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 ـ مصر والسلط  الفلسطيني :5

 )الجزيرة(اخر للواء مخابرات مصري مع دحالن. تسريب صوتي س

بثت قناة مكملين تسجيال صوتيا مسربا لمكالم  مهاتفي  بين مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات 

وكشف التسجيل  .فتي والقيادي الفلسطيني السابق في حرك  فتح مومد دحالنالمصري  اللواء وائل الص

المسرب عن عدم رضا المخابرات المصري  عن جهود المصالو  بين حرك  فتح وحرك  حماس، ومهجوم الصفتي 

عباس تا يملك ذكاء في  أن-ساخرةومهو يتودث بلغ  ورأى الصفتي  .على الرئيس الفلسطيني مومود عباس

 .التصرف الذاتي، مشيرا إلى وجود تأثيرات عليه من الخارج، وإلى فشله في المبادرات السلمي 

 

 )فلسطين اليوم( تصريوات سامح شكري

في نيويورك شهد لغ  حوار  ومومود عباسقال سامح شكري إن اللقاء األخير بين عبد الفتاح السيسي 

أن تكون مهناك أي إشارة سلبي  تصدر من وأستبعد شكري  .حميمي ، ومهناك تفامه  متبادل لدقائق األمور

توجه لفرض أي رؤي  على السلط  الفلسطيني  وأكد شكري أن مصر ليس لديها أي  .الرئيس أبو مازن تجاه مصر

أو الشعب الفلسطيني، في ظل إيمان منها بأن "األجدر بتناول القضايا الفلسطيني  مه  الفلسطينيون 

  ".أنفسه 

ومهل يشير إلى وجود توركات مصري   ن ضرورة إنهاء الصراع العربي الصهيونيوحول حديث السيسي مجددا ع

 ي والضف  الغرب قام بها الوزير شكري بها مؤخرا للكيان الصهيونياتا للزيارات التي جديدة في مهذا الشأن استكم

قبل عدة أشهر وكررمها مرة أخرى أمام الجمعي   ؤي  طرحها السيسي"مهي ر شكري:وعدد من دّول المنطق ، قال 

الفلسطيني  على  العام ، ومهذا شيء طيب، خاص  أن الجميع تاحظ تراجع اتامهتمام الدولي واإلقليمي بالقضي 

  القائم  في سوريا وليبيا واليمن. مدى العامين الماضيين نظرا للصراعات

 

وفي رده على سؤال عن األمل في توقيق المصالو  الفلسطيني  توت رعاي  مصري  خاص  أن مهناك شبه 

: "مهنا نعود للجهد الذى بذلته مصر في السابق في إطار المصالو  بين فتح شكريقطيع  مع حماس، قال 

وحماس، التي مضى عليها زمن ول  يت  الوفاء بالعديد من اتالتزامات التي ت  تضمينها التفامه  الذى كان قائما، 

مي  وحدثت الكثير من التطورات على مستوى الساح  الفلسطيني  في غزة وعلى مستوى األوضاع اإلقلي

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/26/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/26/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86
https://paltoday.ps/ar/post/280655/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://paltoday.ps/ar/post/280655/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
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والتوسع في عملي  اتاستيطان وحال   الصهاين واألوضاع في األراضي الموتل  من استمرار للضغوط من جانب 

اتامتعاض الشديدة المتولدة لدى الفلسطينيين التي أصبوت تأخذ منوى فيه عنف، ومهذا أمر مقدر وسبق أن 

م وجود بارق  أمل سيتولد عنه حذرنا منه وقلنا إنه في ظل مهذه الضغوط وحرمان الشعب من حقوقه وعد

إحباط وانجذاب نوو تيارات ربما تستقطب نوو التطّرف والعنف ومهذا سيدخلنا في دائرة مفرغ  من 

 ."التعقيدات

وأضاف: "كمبدأ دائمًا نشجع المصالو  لكن يجب أن تتوقق اإلرادة لدى الطرفين خاص  حماس بالوصول إلى 

 .اسي  وعدم استئثار طرف مثلما مهو حادث اآلن في قطاع غزةتوافق يؤدى إلى استقرار األوضاع السي

 

 ي:العراقالمشهد  تطوراتًا: ثالث

فرنسا تدع  الجيش العراقي بالمدفعي  قبل حمل   )الجزيرة(أوباما: معرك  الموصل صعب  وستبدأ سريعا 

 )الجزيرة(والعبادي يجدد مطالب  تركيا بسوب قواتها من العراق  )العربي (الموصل 

أقر الرئيس األميركي باراك أوباما بصعوب  المعرك  المرتقب  ضد تنظي  الدول  اإلسالمي  في الموصل، بينما 

 أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقاه في نيويورك بدء عملي  استعادة الشرقاط جنوبي

 .الموصل من التنظي 

وبعد لقائه بالعبادي، قال أوباما إن المعرك  ضد تنظي  الدول  اإلسالمي  في الموصل تاستعادة المدين  من 

قبضته قد تبدأ "سريعا إلى حد ما". وأقر بأنها ستكون صعب ، مشيرا إلى أن الموصل "مدين  كبيرة" وأن "الدول  

المدين " لكنه استدرك قائال "نون على ثق  من أننا في موقف يمكننا اإلسالمي  رسخت نفسها بقوة داخل تلك 

 .من التقدم سريعا بشكل جيد" مضيفا أنه يتطلع إلى إحراز تقدم بولول نهاي  العام الوالي

وشدد الرئيس األميركي على ضرورة إعادة بناء الموصل "لمنع المتشددين من العودة إليها " وقال إنه سيطلب 

 .ودول أخرى تقدي  الدع  لتلك الجهودمن الكونغرس 

وتض  الموصل عشرات آتاف المدنيين، ومهي تقع على ضف  نهر دجل  وتواصرمها القوات العراقي  والفصائل 

الشيعي  المتوالف  معها. وحذر مسؤولون ألشهر من وقوع كارث  إنساني  داخل المدين  حيث يعيش السكان 

 ادات الغذاء تضاءلت فضال عن ارتفاع أسعار السلع.توت حك  تنظي  الدول  ويقولون إن إمد

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/20/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/20/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2016/09/06/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2016/09/06/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-.html
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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معرك  الموصل لن تشارك فيها قوات أمريكي  وعراقي  والفصائل الداعم  له ، فقد قررت فرنسا نشر 

مدفعي  في العراق كما أنها تجهز إلرسال حامل  طائرات لتعزيز الدع  العسكري األجنبي للومل  المرتقب  

لموصل معقل تنظي  "داعش" في العراق. وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو للجيش العراقي تاستعادة ا

ورفض مسؤولو الدفاع الفرنسيون  .دريان أن حامل  الطائرات "شارل ديجول" ستغادر قريبًا إلى الشرق األوسط

 .الخوض في التفاصيل المتعلق  بطبيع  المدفعي 

 

 . )الجزيرة(الدول  الجيش العراقي يعلن استعادة الشرقاط من تنظي 

قالت مصادر عسكري  إن القوات العراقي  استعادت قضاء الشرقاط بموافظ  صالح الدين شمال بغداد من  

 .لتها تاستعادة الموصلقبض  تنظي  الدول  اإلسالمي ، بعد معارك شرس  استمرت ثالث  أيام في إطار حم

القوات العراقي  سيطرت  أن-بيانفي -وأوضوت قيادة العمليات المشترك  التابع  لوزارة الدفاع العراقي  

ورفعت العل  العراقي عليه بعد تكبيد تنظي  الدول  خسائر باألرواح  على مبنى قائمقامي  الشرقاط

 .والمعدات، كما فرضت سيطرتها على المستشفى العام في المدين  ورفعت العل  العراقي فوق المبنى

وقال مصدر في قيادة عمليات صالح الدين التي تشرف على العمليات العسكري  في المنطق  إن الجيش 

المولي  والوشد العشائري تا يزال يشتبك مع مقاتلي تنظي  الدول ، بعد السيطرة على  مدعوما بالشرط 

وقال المصدر ذاته إن مقاتلي تنظي  الدول  المتبقين  .مكتب رئيس البلدي  ومبنى البلدي  والمستشفى

فوق منازله ،  ورفع السكان الموليون رايات بيضاء .الثي  أو رباعي  من داخل المنازليقاومون في مجموعات ث

 .ول  تشهد المدين  عمليات نزوح كبيرة، بوسب المسؤولين الموليين

 الدول  فيكل  شمال بغداد، وتعد آخر معاقل تنظي   621وتقع الشرقاط على ضفاف نهر دجل  على بعد 

 .موافظ  صالح الدين التي استعيدت السيطرة عليها قبل أشهر

سب  للقوات العراقي  التي تستعد للمشارك  في معرك  الموصل، وتكتسب الشرقاط أمهمي  إستراتيجي  بالن

حيث تقع على خطوط اإلمداد الرئيسي  التي تمتد إلى العاصم  بغداد جنوبا، والواصل  إلى قاعدة القيارة 

 .الجوي  شماتا

تيجي، أغسطس/آب من استعادة بلدة القيارة التي تتمتع بموقع إسترا 65وكانت القوات العراقي  تمكنت في 

 .بسبب وجود مطار عسكري تعمل القوات العراقي  حاليا على تأمهيله من أجل استخدامه في معرك  الموصل

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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وتا تزال الوويج  غربي كركوك معقال متبقيا لتنظي  الدول  إلى الجنوب من الموصل. ويسيطر التنظي  أيضا 

 .على مدين  تلعفر إلى الغرب من الموصل صوب الودود السوري 

 

 تطورات المشهد الصهيوني:: ًارابع

 )الجزيرة( معاريف: على إسرائيل توديد موقفها من اتانقالب بتركياـ 0

تساءل عيران ليرمان نائب رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق في مقال بصويف  "معاريف" عن 

با، ا بدول المنطق  وأوروتأثير اتانقالب الفاشل في تركيا على إسرائيل، تا سيما في ظل العالقات العميق  لتركي

واستشهد ليرمان في مقاله  .مما يتطلب من إسرائيل أن تتخذ موقفا مؤثرا على األحداث في تركيا، حسب رأيه

بما قامت به مصر في مجلس األمن الدولي مؤخرا، حين منعت إصدار قرار يدع  الوكوم  التركي  عقب فشل 

 .مواول  اتانقالب

ب اكتشاف تعمد تركيا "إمهان  وابتزاز" حكوم  مصر منذ حصول اتانقالب فيها عام وأشار إلى أنه ليس من الصع

واإلطاح  بالرئيس مومد مرسي، حيث غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتبره ليرمان  6100

حليفا لجماع  اإلخوان المسلمين، وتوترت العالق  بين تركيا ومصر إلى درج  التهديد بقطع العالقات 

 .لدبلوماسي  ونزع الشرعي  عن النظام المصريا

بجانب توتر  أنه-اتاستراتيجي السادات للدراسات -ومهو باحث مرموق في معهد بيغن-وأوضح ليرمان 

العالقات التركي  المصري ، فإن القيادة التركي  اليوم تبدو غاضب  من ردود الفعل الباردة من واشنطن تجاه 

أن أي توتر في حوض البور المتوسط سيؤثر سلبا على إسرائيل، وسيضر بجهودمها اتانقالب الفاشل، تافتا إلى 

 .لمواجه  إيران وأدواتها في المنطق ، وسيعرقل حربها ضد "المد اإلسالمي الراديكالي المتصاعد"، حسب تعبيره

لو  يا، حتىوخت  الكاتب بالقول إن إسرائيل تا تستطيع اتخاذ موقف ضبابي تجاه اتانقالب العسكري في ترك

كانت لديها حسابات غير خافي  إلزاح  أردوغان من السلط ، مسلطا الضوء على متان  عالق  إسرائيل بالنظام 

 المصري، ومهو األمر الذي تجلى بوضوح لدى زيارة وزير الخارجي  المصري سامح شكري األخيرة إلى تل أبيب.

 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/7/26/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/7/26/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 )دنيا الوطن( الطبيعي إلى مصروفد إسرائيلي يصل القامهرة لبوث تصدير الغاز ـ 6

زيارة قصيرة إلى مصر تستغرق عدة  فيقادما بطائرة خاص  من تل أبيب  القامهرة،وصل وفد إسرائيلي إلى 

  .إلى مصر خالل الفترة القادم  اإلسرائيلي الطبيعيساعات يبوث خاللها استكمال مفاوضات تصدير الغاز 

شركات الغاز  مسئوليقطاع الغاز سيلتقي مع عدد من كبار  فيمن كبار المسئولين  5 وقد ض  الوفد الصهيوني

   .يالطبيعي الصهيونتمت من قبل بشأن استيراد مصر للغاز  التيمصر تاستكمال المفاوضات  في الطبيعي

بأسعار تشجيعي   توصل مصر على الغاز الصهيونيأن من المتوقع ، هيونيالص بعد تطوير حقل "تمار"ف

عن قضايا التعويضات  دوتار إضاف  إلى تنازل الكيان الصهيوني 04دوتارات بدتا من  4ومنخفض  قد يصل إلى 

  .6100بعد يناير  الطبيعي إلى الكيان الصهيونيبسبب توقف مصر عن تصدير الغاز  الدوليالمرفوع  بالتوكي  

 مليار دوتار. 0702والتي تقدر بـ 

 

 )ترك برس( حماس والموقف منتركيا وإسرائيل ـ 0

عندما التزمت في اتفاق المصالو   ت مصادر عسكري  وسياسي  صهيوني ، الوكوم  التركي  بخداعه اتهم

بمنع النشاط العسكري لورك  حماس على أراضيها، مدعي  أن "الوقيق  مهي أن أراضي تركيا توولت إلى مركز 

"ممثل حماس الكبير التركي  وعلى الرغ  من انتقال وحماي  أذرع األمن بمعرف   ."تدريب أساسي لرجال حماس

قد بقي قادة آخرون انه  إتافعل إلى العمل من قطر، صالح العاروري، بال في إسطنبول، ورجل الجناح العسكري،

ليط، ينتمون إلى الجناح اممن يواصلون تفعيل مكتب حماس في إسطنبول، ومه  موررون في إطار صفق  ش

 ."العسكري

 

 )روسيا اليوم( رسال  شارون إلى العامهل السعودي السابقـ 4

، من رئيس الوزراء الصهيوني السابق، آرييل شارون، للعامهل 6115 نوفمبر 60في  كشف عن رسال  كتبت

له عبر أحد يهود العراق، ويدعى موشي بيرتس، الذي تربطه عالق   ، وسلمتالسعودي الراحل الملك عبد اهلل

واستهل شارون رسالته، بالقول: في ضوء المكان  المركزي  التي تلعبها المملك   .مع أحد أصهار الملك الراحل

العربي  السعودي  في المنطق ، وبوك  التبصر والوكم  السياسي  لجاللتك ، فإننا على يقين بأنك  وبلدك  

 .يمكنك  المسامهم  في نجاح عملي  السالم مع الفلسطينيين

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/09/22/971578.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/09/22/971578.html
http://www.turkpress.com.tr/node/26315
http://www.turkpress.com.tr/node/26315
https://arabic.rt.com/news/842358-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/842358-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/
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وقتها، وعرض تسلي  الرسال  إلى الملك  على مكتب رئيس الوزراء الصهيونيوكان بيرتس قد عرض خدماته 

، أن الملك تسل  6115كانون األول/ ديسمبر  0فعل اتصل صهر الملك ببيرتس وأبلغه في عبر صهره، وبال

وجاءت رسال  شارون بعد ثالث سنوات على مبادرة السالم العربي  التي اقترحتها المملك   .الرسال  شخصيا

 .بمثاب  وضع حد للفكرة القائل  بأن شارون رفض المبادرةوتعد الرسال  العربي  السعودي ، 

وفي العودة إلى تاريخ الرسال ، فقد كتبها شارون بعد ثالث  أشهر من انسوابه من قطاع غزة، وقبل ثالث  

 .أسابيع فقط من إصابته بسكته دماغي 

 

اتخذنا قرارات مؤلم ، وخطوات بعيدة المدى في مصلو  فقد وأضاف شارون في رسالته: "كدول  تسعى للسالم 

 ."اع غزة، ومناطق في شمال الضف  الموتل ، ما يشكل فرص  جديدة للسالمالسالم، آخرمها اتانسواب من قط

وتابع: "يودونا األمل في أن المملك  العربي  السعودي ، توت قيادتك  الوكيم ، ونفوذمها بين القوى 

 ."المعتدل ، يمكنها تعزيز فرص السالم، واتاستقرار، واتازدمهار

 

صداق ، وآمل أن تتاح لي فرص  التعاون والعمل شخصيا معك  من وخت  شارون رسالته: "مها أنا ذا أمد يد ال

بالمرض  ربما إلصابته تاحقاول  يتلقى شارون على رد،  ."أجل مهدفنا المشترك في السالم، وأتطلع إلى ردك 

 بأنها الرسال  انون،ڤووصف السفير الصهيوني السابق في مصر، إسوق لي .الذي أقعده في السرير إلى أن مات

ي  السالم إلى األمام، وراء الكواليس لتوريك عمل الكيان الصهيوني عمل منتاريخي  مهام  ودليل على أن  وثيق 

 .ؤكد أن مهناك عالقات مع السعوديينت مضيفا أن الرسال 

 

 )تايمز اوف إسرائيل(انتخابه. رف بالقدس الموحدة في حال ترامب لنتنيامهو: سوف اعتـ 4

، ل انتخابهدونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنيامهو انه في حا األمريكي قال المرشح الجمهوري للرئاس  

تعاون استراتيجي، تكنولوجي، عسكري  جانب إلى .للكيان الصهيوني سوف يعترف بالقدس عاصم  موحدة

شريك مهام للوتايات المتودة في الورب  لكيان الصهيوني مهوواستخباراتي كبير بين البلدين. اعترف ترامب ان ا

اليهودي  للشعب األزلي القدس مهي العاصم   أنواعترف ترامب .  المتطرف اإلسالمي" اإلرمهاب"مي  ضد العال

 عام. 07111منذ أكثر من 

http://ar.timesofisrael.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%8C/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%8C/
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  )الكوفي ( الجبالطائرات جيش اتاحتالل تتدرب باليونان على الهبوط فوق ـ 5

مؤخًرا في مناورات جوي  في اليونان، وذلك ي  من سالح الجو الصهيوني ، بالمشارك  ت مروحطائرا قامت

 .للتدرب على الهبوط على الجبال والتعامل مع بيئ  معقدة التضاريس

ي، ع "يسعور" عن سالح الجو الصهيونوشارك في المناورات طائرات من طراز "بالك مهوك""، وطائرات نقل من نو

 0من طراز "أباتشي" عن سالح الجو اليوناني، واستغرقت رحل  الوصول إلى اليونان فيما اشتركت طائرات 

وجرى التدرب خالل المناورات على الهبوط على أعلى جبال اليونان ومهو جبل "اوليمبوس" الذي يبلغ  .ساعات

 .آتاف متر عن سطح البور 0ارتفاع قراب  ال 

 

 من المستهدف من التدريبات قراءة توليلي :

حد كبير، فمعظ  أراضيها سهول يمكن التعامل معها عسكريا  إلىتضاريسي  سهل   ببيئ ز فلسطين تمتا

بسهول ، ومن مهنا يظهر سؤال لماذا تقوم طائرات الكيان الصهيوني بالتدريب في بيئات تضاريسي  معقدة 

دف لشن عدوان على هيوني  تهوجود خطط ص: السؤال تظهر عده احتماتات أمهمها كالجبال؛ ولإلجاب  على مهذا

المناطق المجاورة لهضب   النزاعات من إبعادوجود خطط صهيوني  تهدف لتدخل في سوريا من اجل . لبنان

 .التنظيمات المسلو  لالختباء فيهااتاستعداد للتعامل مع المناطق الجبلي  في سيناء في حال لجات . الجوتان

جبلي  والوعرة والتي يوجد للكيان الصهيوني مصالح فيها مجرد تدريبات تهدف للتعامل مع البيئات الأو أنها 

 كأثيوبيا وكردستان العراق.

 

 )وكال  سما اإلخباري ( طاباعلى معبر « بيجين»اتاحتالل يطلق اس  

ة قدمها عضو الكنيست، أيوب القرا، وبموجبها سيت  تغيير اس  معبر اتاستجاب  لمبادرقررت سلطات اتاحتالل  

وقالت القناة اإلسرائيلي  اليوم األحد،  .وذلك بداي  من نهاي  سبتمبر/أيلول الجاري« بيجين»إلى معبر « طابا»

أجل على المعبر يرجع إلى إسهامات رئيس وزراء اتاحتالل األسبق، مناح  بيجن، من « بيجن»إن إطالق اس  

 .توقيق السالم مع مصر

http://kofiapress.net/main/news/156740
http://kofiapress.net/main/news/156740
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=281957
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   صناعي  مشترك  بين مصر والكيان الصهيونيدع  مالي من البنك الدولي لتأسيس منطقبوطالب القرا 

واألردن، بالقرب من معبر طابا، موضًوا أنها ستعتبر منطق  تجارة حرة سيعزز اتاقتصاد والسالم بين الدول 

 .الثالث

والمواطنين األجانب،  إسرائيل ومصر، ومخصص لعبور الصهاين  يذكر أن معبر طابا مهو معبر حدودي بين

 ساع  يومًيا. 64ويقدم خدمات مراقب  الودود على مدى 

 

 ي:األردنتطورات المشهد ًا: خامس

 )المصدر(. وفد من الجنراتات األردنيين يزور إسرائيل سًرا

وا التقسري  إلسرائيل استمرت ثالث  أيام وقد جنراتا أردنيًّا، مقّربين من الملك، ينهون زيارة  06من وفد مؤلف 

ي. وأشارت أيضا إلى أنه بناء على طلبه ، بقيت وضباطا رفيعين في الجيش الصهيون بمسؤولين صهاين 

حول الوفاظ على قي  البيئ  الزيارة طي الكتمان. وبلغت ذروة الزيارة عندما شارك الوفد في مؤتمر دولي 

 .الخضراء لجيوش المناطق

 

 (42)عرب األردن يوقع اتفاقي  تاستيراد الغاز اإلسرائيلي.

رباء األردني  اتفاقي  تاستيراد الغاز الطبيعي من دول  الكيان الصهيوني مع شرك  "نوبل وقعت شرك  الكه

 .إنيرجي" األميركي  المطورة لووض شرق البور المتوسط مقابل عشرة مليارات دوتار

من حاجتها من الغاز الصهيوني من حقل "لفيتان البوري"،  %41وتقضي اتاتفاقي  بتزويد الشرك  األردني  بـ 

مليون  665نوو  6102عاما، وتبلغ الكميات التي ستستوردمها الشرك  بدءا من عام  05لتوليد الكهرباء على مدى 

 .قدم مكعب  يوميا

وقالت الشرك  في بيان إنها ستوفر أكثر من ثالثمئ  مليون دوتار سنويا مقارن  مع مشترياتها من الغاز المسال 

 .خمسين وستين دوتارا للبرميلالمقدرة بسعٍر لمزيج برنت يبلغ ما بين 

واعتبرت أن اتاتفاق يعزز فرص التعاون اإلقليمي، ويجعل األردن جزءا من المشروع اإلقليمي المندرج ضمن 

 .سياس  اتاتواد األوروبي من أجل المتوسط لالستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البور األبيض المتوسط

http://www.al-masdar.net/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6/
http://www.al-masdar.net/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6/
http://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2016/09/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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من الناتج المولي اإلجمالي في األعوام الخمس  الماضي ، وفق بيان  %02وشكلت فاتورة الطاق  األردني  حوالي 

 .الشرك 

وكانت شرك  الكهرباء األردني  قد وقعت مع شرك  "شل" العالمي  في وقت سابق مذكرة تفامه  فيما يخص 

دم تطوير حقول الغاز الفلسطيني  في غزة، وتقضي بإمكان التوصل إلى تأمين ما تا يقل عن مئ  مليون ق

 .مكعب في اليوم، حال تطوير تلك الوقول على أسس تجاري 

وقد صرح جواد العناني نائب رئيس الوزراء األردني للشؤون اتاقتصادي  قوله إن "الغاز اإلسرائيلي يعد من 

 البدائل التي ندرسها وأقلها كلف  علينا، مهذا يعتمد على نتيج  التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر".

 

 ي:لبنانطورات المشهد التًا: سادس

 )الجزيرة(. األمن اللبناني يعتقل أمير تنظي  الدول  بعين الولوة

نفذت قوة من الجيش اللبناني عملي  أمني  في منطق  الطوارئ المواذي  لمخي  عين الولوة بمدين  صيدا 

 اإلسالمي  عماد ياسين في المخي .ب البالد(، وتمكنت خاللها من إلقاء القبض على أمير تنظي  الدول  )جنو

الدول  وكان قبل سنوات عن تنظي  عصب  األنصار وأعلن مبايعته تنظي   " كان قد انشقياسين" أنعلما 

  .تنفيذ عمليات ُوصفت باألمني  في جنوب لبنان يعتزم

"كان  المي  قبل بروز دور تنظي  الدول الذي كان عضوا في إحدى الجماعات اإلس-ياسين وقال مصدر أمني إن 

مطلوبا للقضاء اللبناني بعدة مذكرات توقيف لقيامه بأعمال إرمهابي  والتخطيط لتفجيرات واسع  في الجنوب 

 ."وجبل لبنان

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A9

