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 أوالً: التحركات المباشرة  

 البلد الخطر  التقييم  السرد والتحليل التصنيف  اإلجراءات 

التحرك  

 العسكري

تسيير قوات  

 عسكرية

،السبت، دورية عسكرية في  سيرت القوات االميركية .1

 ريف مدينة القامشلي الشرقي, شمال وشرقي سوريا. 

 سوريا  متوسط استمرار 

األمريكية أنه   أعلن الحرس الوطني لوالية جورجيا .1 مناورات 

جنديا في مناورات "األسد   740سيشارك بأكثر من 

 " بالمغرب.2021اإلفريقي 

 المغرب  عالي  تغير

تحوالت  

 بالخطط 

سليمان صويلو، عن نية ، أعلن وزير الداخلية التركية .1

أنقرة إنشاء قاعدة في شمال العراق للسيطرة على الوضع 

 .قرب حدودها الجنوبية

 العراق  عالي  مستجد 

 

 التحركات غير المباشرة  ثانياً: 

 التنسيق :  

جيك سوليفان أن الغموض ال يزال   أعلن مستشار األمن القومي األمريكي .2 تصريحات  

يلف نتائج المفاوضات الجارية في فيينا بين األطراف الموقعة أصال على  

 االتفاق النووي مع إيران في مسعى إلحياء الصفقة. 

 إيران متوسط تغير

https://npasyria.com/65984/
https://arabic.rt.com/middle_east/1227427-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%258
https://arabic.rt.com/middle_east/1227334-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8
https://arabic.rt.com/world/1227382-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8


الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، تور  دعا منسق األمم المتحدة .3

 وينسالند، القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد لالنتخابات التشريعية. 

 فلسطين ضعيف  استمرار 

من حركة طالبان على القوات األمريكية   يستعد البنتاغون لهجمات محتملة .4

وقوات التحالف الجولي، أثناء انسحابهما من أفغانستان، وهو احتمال يعقد  

 .التوقعات بشأن إنهاء أطول حرب أمريكية

 أفغانستان  ضعيف  استمرار 

"لويد أوستن"، الجمعة، جيش بالده   طالب وزير الدفاع األمريكي .5

باالستعداد لصراع محتمل في المستقبل "ال يشبه كثيرا الحروب القديمة 

 التي استهلكت وزارة الدفاع لفترة طويلة"، على حد قوله.

 أمريكا عالي  تغير

يكشف لصحيفة "ذا ناشيونال"   مصدر دبلوماسي إقليمي في واشنطن .6

اإلماراتية إن وفداً أميركياً سيزور السعودية واإلمارات بعد انتهاء زيارته  

مناقشة محاولة بايدن االنضمام إلى االتفاق النووي  ل ."إلى "إسرائيل

 .اإليراني

 إيران متوسط استمرار 

أعضاء لجنة الشؤون الخارجية   بلغت هيالري كلينتون وكونداليزا رايسأ .7

بمجلس النواب األميركي أنهما قلقتان بشأن خطة الرئيس جو  

، حيث اعتبرت رايس  لسحب جميع القوات األميركية من أفغانستان بايدن

 .د تحتاج إلى العودة، وفق موقع أكسيوس األميركيأن الواليات المتحدة ق 

 أفغانستان  ضعيف  تغير

https://arabic.rt.com/middle_east/1227364-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%25
https://arabic.rt.com/world/1227198-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%25A
https://www.farsnews.ir/en/news/14000211000571/Penagn-Chief-Warns-Nex-Majr-War-Will-Be-%E2%80%98Very-Differen%E2%80%99
https://www.almayadeen.net/news/politics/1474762/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81%D9
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/04/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%25
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/04/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%25
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/04/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%25
https://ara.tv/jav5p


أن مباحثات مبعوثها إلى اليمن تيموثي ليندركينغ في   أعلنت واشنطن .8

الرياض حملت رسائل بشأن المسارين السياسي واإلنساني، مع التأكيد  

 . على أنه ال حل في اليمن من دون السعودية

 اليمن متوسط استمرار 

أنَّ أيَّ انتخابات تُجرى في سوريا يجب   زارة الخارجية األميركيةأّكدت و .9

أْن يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم الالجئون، والنازحون وأنَّه  

يُمكن تحقيق االستقرار في سوريا من خالل عملية سياسية تؤدّي إلى  

 . نتيجة سلمية

 سوريا  عالي  مستجد 

، إنَّ نظام األسد مسؤول عن  قالت وزارة خارجية لدى الواليات المتحدة

عرقلة وصول المساعدات الدولية إلى سوريا في الوقت الذي يجري فيه  

 االنتخاباِت الرئاسية. 

 سوريا  عالي  استمرار 

دستورية   جاي غارنر في العراق أكد أول حاكم مدني أميركي .10

استفتاء إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي استخدم دبابات  

 أبرامز في الدخول إلى محافظة كركوك، منتهكاً القوانين األميركية. 

 العراق  عالي  تغير

من المفترض أن يصل الوسيط  وفق قرار من الخارجية األميركية .11

  4أيار من أجل استكمال مهمته في  3األميركي ديروشيه إلى لبنان في 

حول استئناف المفاوضات غير المباشرة مع العدو اإلسرائيلي بشأن   أيار

 الحدود. 

 لبنان  متوسط استمرار 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/1/%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB
https://almohrarmedia.net/2021/04/30/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9%d9%8f-%d8%a3%d9%8a%d9%91%d9%8f-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8d-%d9%81%d9%8a/
https://almohrarmedia.net/2021/04/30/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9%d9%8f-%d8%a3%d9%8a%d9%91%d9%8f-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8d-%d9%81%d9%8a/
https://almohrarmedia.net/2021/04/30/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9%d9%8f-%d8%a3%d9%8a%d9%91%d9%8f-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8d-%d9%81%d9%8a/
https://almohrarmedia.net/2021/05/01/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af%d9%90-%d9%8a%d8%b9%d8%b1%d9%82%d9%84%d9%8f-%d8%a5%d9%8a%d8%b5%d8%a7%d9%84%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/010520219
https://www.al-akhbar.com/Politics/305237/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%25


 حركة الوكالء  

في فيلق الشام هجوماً مباغتاً على مواقَع تابعة   نفّذت فرقةُ القوات الخاصة .1 عمليات تنفيذية 

 اإلرهابية في ناحية جنديرس بريف حلَب الشمالي.  PKKلميليشيات 

 سوريا  م استمرار 

رتالً جديداً من عشر شاحنات محملة   أخرجت قوات االحتالل األمريكي .2

بالحبوب السورية المسروقة من صوامع تل علو في منطقة اليعربية 

 بريف القامشلي عبر معبر الوليد غير الشرعي. 

 سوريا  عالي  استمرار 

اإلسرائيلي على خرق الخط األزرق في   أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو .3

متراً باتجاه األراضي اللبنانية لمدة   45محلة خربة شعيب لمسافة حوالى 

 دقائق.  10

 لبنان  ضعيف  استمرار 

إن   صحيفة "هآرتس" عاموس هرئل ذكر معلّق الشؤون العسكرية في .1 تصريحات 

ي المؤسسة األمنية اإلسرائيلية تشير إلى أن إدارة الرئيس التقدير ف

األميركي جو بايدن "حسمت إعالن عودة الواليات المتحدة لالتفاق 

تعداد لبلورة  الُمعدّل، بأسرع ما يُمكن"، مضيفاً أن "إسرائيل" بدأت "باالس

رسمية لقائمة طلبات أمنية أخرى من األميريكيين بعد التوقيع على  

 االتّفاق".

 إيران ضعيف  تغير

https://almohrarmedia.net/2021/05/01/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%8f-15-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%af%d9%8d-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8d-%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%82%d9%90-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7/
http://www.sana.sy/?p=1371819
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%25D
https://www.almayadeen.net/news/politics/1474784/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3:-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%25D


نقاطاً لقوات البيشمركة شمال  فجر اليوم السبت، بعد الهجوم الذي استهدف  .2

التأكيد على ضرورة بقاء التحالف  إقليم كردستانجددت حكومة العراق 

 .الدولي في العراق للتصدي لداعش وتهديداته المستمرة

 العراق  عالي  استمرار 

، في بيان اليوم السبت ، إنه "من المهم أن يواصل قال مسرور بارزاني .3

التحالف الدولي تدريب البيشمركة والجيش العراقي"، مشدداً على 

ضرورة بقاء التحالف للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء تهديداته  

 المستمرة. 

 اق العر عالي  مرار است

الزياني، رسالة تعزية إلى   عبد اللطيف  بعث وزير الخارجية البحريني، .1 التطبيع  

نظيره اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، بقتلى االزدحام الذي وقع في شمال  

 إسرائيل خالل االحتفال الديني اليهودي بعيد الشعلة.

 البحرين ضعيف  استمرار 

الشيخ "عبدهللا بن زايد آل نهيان"،  أجرى وزير الخارجية اإلماراتي .2

الجمعة، اتصاال هاتفيا مع نظيره اإلسرائيلي "جابي أشكنازي"، عبر 

خالله عن تعازيه في ضحايا حادثة التدافع، على جبل الجرمق )ميرون(  

 أثناء احتفاالت عيد الشعلة.

 اإلمارات ضعيف  استمرار 

البريطانية  عن وجود  " تحدث مقال نشر في مجلة "اإليكونوميست .1 تقارير 

لصدر وبين السياسة  "تقارب" محتمل بين زعيم التيار الصدري مقتدى ا

ا أن الصدر واألميركيين الذي يرفض المحادثات المباشرة  داألميركية، ع

 العراق  عالي  تغير

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/05/01/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7
https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/010520213
https://arabic.rt.com/world/1227304-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://thenewkhalij.news/article/229590/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%25
https://www.alhurra.com/iraq/2021/04/30/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85


 ت مشتركة.معهم  "يشتركان في العديد من المصالح" ويدعمان جها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


