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 أوالً: التحركات المباشرة  

 البلد الخطر  التقييم  السرد والتحليل التصنيف  اإلجراءات 

التحرك  

 العسكري

بالحشد .1 استهداف  لواء  على   تعرض  جوي  قصف  إلى  الشعبي 

سوريا مع  المصادر،  الحدود  بعض  أن   وبحسب  يعتقد 

 ت الحشد أميركية.الطائرة التي قصف

 العراق   متوسط استمرار 

تطورات 

 عسكرية

تعمل على إنتاج صاروخ نووي جديد    الواليات المتحدة  .1

 .مليار دوالر 29بقيمة 

 واشنطن  ضعيف  استمرار 

شاحنة وصهريجاً محملة   40  االحتالل األمريكي  أخرج .1 نقل

الوليد   معبر  عبر  العراقية  األراضي  إلى  والنفط  بالقمح 

 غير الشرعي في الحسكة.

 سوريا  ضعيف  استمرار 

طائرة .1   قصف  ل  استهدفت  تابعة  األمريكيلمسيرة  شاحنة   ةقوا 

محملة بالمواد الغذائية بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة 

 .دير الزور

 سوريا  متوسط استمرار 

 

 التحركات غير المباشرة  ثانياً: 

 التنسيق :  

https://arabic.rt.com/middle_east/1252938-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://thenewkhalij.news/article/237323/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/1252912-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.rt.com/world/1252912-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.rt.com/world/1252912-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
http://sana.sy/?p=1435852
http://sana.sy/?p=1435330


  والجرائم اإلرهاب  تمويل  مكتب من وفد" :لبنانفي  السفارة األميركية  .1 لقاءات

  بين ما الفترة في بيروت يزور ،األميركية الخزانة لوزارة التابع المالية

مع محاورين من القطاع المالي  ع"سيجتم، و الحالي تموز 21و 19

وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد  

 ". هاباإلر مكافحةوالتمويل غير الشرعي و

 لبنان  ضعيف  استمرار 

بوزير   2021- 7-18في  ،التقت اللجنة األميركية للحريات الدينية .2

الخارجية األميركي أنتوني بلينكن لحث الخارجية على تقديم الدعم  

واالعتراف السياسي باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وسط  

 التحديات التي تواجه المنطقة. 

 سوريا  ضعيف  استمرار 

اإلسرائيلي اتفاقا لتحديث التعاون العملياتي في و  وقّع الجيشان األمريكي .1 اتفاقيات  

 مجال الدفاع الجوي.

كيان   ضعيف  استمرار 

 العدو

ما يصل إلى  مكافأة: "برنامج مكافآت وزارة الخارجية األمريكية للعدالة .1 تصريحات  

ماليين دوالر للحصول على معلومات حول القيادي في حزب هللا   7

 ".اللبناني سلمان رؤوف سلمان

 لبنان  ضعيف  استمرار 

التصريحات التي أدلى بها نائب وزير  " :ريكيةوزارة الخارجية األم .2

الخارجية اإليراني عباس عراقجي، تهدف إلى التهرب من اللوم على  

واشنطن مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في  ، واألزمة الحالية

أمريكيين  "تصريحات المسؤول اإليراني عن  وأضاف البيان أن  فيينا"

 إيران ضعيف  استمرار 

https://www.elnashra.com/news/show/1517455/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-
https://npasyria.com/74037/
https://thenewkhalij.news/article/237212/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://twitter.com/RFJ_USA/status/1416759863934439424
https://arabic.rt.com/world/1252862-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%85/
https://thenewkhalij.news/article/237284/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


محتجزين بإيران تهدف لتعزيز األمل لدى عائالتهم مؤكدة أنه لم يجر  

 . "التفاق بعد التوصل

الواشنطن بوست وبعد عودته من العراق:"  الكاتب بصحيفة إجناتيوس .3

يحاول الحصول على صفقة صعبة من الرئيس  رئيس حكومة العراق 

األمريكي فهو يريد خروج القوات األمريكية من العراق مع استمرار  

  "ميليشياتها"دعم الواليات المتحدة، لكن مشكلته هي إيران التي تواصل 

التجربة التي ، ويضيف إطالق الصواريخ على السفارة األمريكية ببغداد

قد يكون هذا طموحا بعيد  و االستمرارقبل عام تستحق  الكاظميبدأها 

 . المدى، لكنه غير مكلف للواليات المتحدة والمكافأة كبيرة"

 العراق  ضعيف  استمرار 

سمحت بشكٍل سري لمجموعة من شركات   إسرائيل" :نيويورك تايمز .4

 . "المراقبة اإللكترونية بالعمل لصالح حكومة المملكة السعودية

 السعودية ضعيف  استمرار 

حدوث مواجهة  "من المتوقع  :ور االستخباراتي األمريكيموقع ستراتف .5

 . "عسكرية بين روسيا وتركيا في إدلب

 سوريا  ضعيف  استمرار 

كنا نتوقّع اعتذار   " ن األميركية والفرنسية لدى لبنان:ي ما نقل عن السفيرت .6

الحريري، ألننا تحققنا من أنه ورئيس الجمهورية ال يتبادالن نيّات  

التشكيلة التي حملها ، إيجابية لتعاونهما، وال يريدان هذا التعاون

الحريري إلى رئيس الجمهورية ورفضها. لو قَبِلَها، لم نكن نحن  

 لبنان  ضعيف  ر استمرا

https://thenewkhalij.news/article/237335/%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9:-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9:-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9:-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://almohrarmedia.net/2021/07/18/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%8c-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%91%d9%8c-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%8f-%d8%a8/
https://www.al-akhbar.com/Politics/311837/%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86


  عندما تحدّثنا إلى السعوديين في الرياض، والمجتمع الدولي ليقبل بها

اسم عندنا ولن نعطي أي  ، والليعتذر الحريري أوالً، ثم نبدأ الحديثقالوا 

 ".اسم. لدينا المواصفات المتعارف عليها في المجتمع الدولي

المساعي األردنية المصرية لتزويد لبنان بالغاز المصري عن  " :مصادر .7

طريق األردن ترّكز على تلبية طلب الواليات المتحدة بأن ال تكون  

الحكومة اللبنانية شريكة في أي اتفاق مباشر مع الحكومة السورية، وأن 

عتبر أن تتولى عّمان التفاوض مع دمشق واالتفاق معها ألن واشنطن ت

 ". ألهداف أخرى في لبنان من يريد استثناءات في قانون قيصر

- لبنان ضعيف  استمرار 

 سوريا 

شطاء وصحافيون وسياسيون من حول العالم استُهدف ن" واشنطن: .8

بعمليات تجسس بواسطة برنامج للهواتف الخلوية طّورته شركة 

إسرائيلية، ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية 

 ."والحقوق

كيان   ضعيف  استمرار 

 العدو

أشهر بعد االنفجار المدمر في مرفأ   " السفارة األميركية في بيروت: .9

 ". نواصل دعمنا لشعب لبنانوبيروت، 

 لبنان  ضعيف  استمرار 

  " :مكتب المعونة اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية .10

تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في لبنان عن كثب مع برنامج  

ونا  األغذية العالمي لضمان حصول األشخاص المتضررين من كور

- لبنان ضعيف  استمرار 

 سوريا 

https://www.al-akhbar.com/Politics/311836/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.al-akhbar.com/Politics/311836/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.al-akhbar.com/Politics/311836/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%b3%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b5%d9%86%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%83/
https://twitter.com/usembassybeirut/status/1417051417542594561
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1416762219954593798
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1416762219954593798
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1416762219954593798


واألزمة االقتصادية واألزمة اإلقليمية في سوريا على ما يكفي من الغذاء 

 ."إلطعام أسرهم

، تيم ليندركينغ أفكار اقش المبعوث األمريكي الخاص إلى اليمنن .11

الة للتنمية القانونية حول كيفية إشراك الشباب اليمني في  مؤسسة عد

 عملية السالم. 

 اليمن ضعيف  تغير 

 حركة الوكالء  

بمواصلة زيارات اليهود   2021-7-18  في  أوعز رئيس وزراء إسرائيل .1 عمليات تنفيذية 

 . "جبل الهيكل"إلى 

 فلسطين ضعيف  استمرار 

مستوطنة بالقرب من الحدود مع   كيان العدواغلق    2021  7-18  بتاريخ  .2

 لبنان بعد اشتباه في محاولة تسلل. 

 لبنان  ضعيف  استمرار 

المستوطن .3 األقصى   2021-7-19بتاريخ  ،  نواقتحم  المسجد  ساحات 

لق مشددة  االحتالل  بحراسة  تفتيش  التي  وات  حمالت  شن  واصلت 

 واعتقاالت بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. 

 فلسطين ضعيف  استمرار 

دوالرا   776قائد الجيش اللبناني جوزف عون يتقاضى  "  :معاريف صحيفة   .1

"  دوالر  500الـ  شهريا، بينما راتب أصغر عنصر في حزب هللا يتجاوز  

 لبنان  ضعيف  استمرار 

https://twitter.com/USAbilAraby/status/1416495189691150336
https://arabic.rt.com/middle_east/1252944-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84/
https://www.elnashra.com/news/show/1517326/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1517326/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1517326/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/07/19/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://arabic.rt.com/middle_east/1252790-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/


و"تفكك الجيش اللبناني بكل نقاط ضعفه ال يبشر بالخير إلسرائيل ففي كل 

 مكان ينشأ فيه فراغ يزداد انتشار حزب هللا ومقاتليه".

نحو   .2 اقتحام  القوات    1200بعد  بحراسة  األقصى  للمسجد  مستوطن 

للشرطة اإلسرائيلية "وجه رئيس الوزراء نفتالي بينيت الشكر    ،اإلسرائيلية

سماه جبل الهيكل وحفاظها على حق اليهود في    فيماعلى إدارتها األحداث  

"حرية العبادة ستكفل للمسلمين الذين يحتفلون    :وأضاف   الصالة هناك".

 .  بيوم عرفة وعيد األضحى"

 نفلسطي ضعيف  استمرار 

)وهو    ، العميد شلومي بيندر19الـ  قائد الفرقة  عن    صحيفة يسرائيل هيوم .3

هناك خطر أن يستغل أمين عام  "  :مسؤول عن حماية الحدود مع لبنان(

ويعمل على زيادة هيمنته وهيمنة  حزب هللا، الفوضى في لبنان كفرصة له  

 .إيران على الدولة"

 لبنان  ضعيف  استمرار 

الدراسات االستراتيجية اإلسرائيلي .4 احتياط عاموس    معهد  اللواء  برئاسة 

"ليادلين هو  :  فحزب هللا  إسرائيل،  على  أمنية  آثار  اللبنانية  الدولة  تفكك 

أي الهيئة األكثر تنظيما في لبنان والوحيد الذي يتمتع بدعم دولة إقليمية  

أن   والمتوقع  أن    باستغالل  اقوميإيران،  ويمكن  بتسريع  الوضع،  يقوما 

إنتاج  على  التركيز  خالل  من  العسكرية  هللا  حزب  قوة  بناء  مشاريع 

 . الصواريخ ذات القدرة على إصابة الهدف بدقة داخل إسرائيل"

 لبنان  ضعيف  استمرار 

https://arabic.rt.com/world/1253094-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1253094-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1253094-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89/
https://thenewkhalij.news/article/237350/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://thenewkhalij.news/article/237350/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://thenewkhalij.news/article/237350/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://arabic.rt.com/middle_east/1252931-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1252856-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-/


على   سيتوجب  اللبنانية  األزمة  وجود  ظل  على    الحزبفي  التركيز 

بالمواجهة   يتعلق  ما  بكل  قيود  عليه  سيفرض  بشكل  الداخلية  التحديات 

التفهم الدولي ألي  و  الممكنة مع إسرائيل يقل بشكل كبير  من المتوقع أن 

ضرر قد يلحق بالبنية التحتية لدولة لبنان في حال اندالع حرب مستقبلية  

ن يقود القلق العميق ولفت إلى أنه "من المرجح أ  بين إسرائيل وحزب هللا"

للجيش   الدعم  وتيرة  وزيادة  دعم  إلى خلق منظومة  الكارثي  الوضع  من 

اللبناني من قبل المؤسسات الدولية والذي يمكن أن يكون بديال مستقبليا عن  

 حزب هللا".

لالطالع على "الوفد الديبلوماسي الذي سيزور تل أبيب    :24إسرائيلموقع   .5

لبنان وغزة مع  الحدود  من  القريبة  تالمناطق  الصهيونية ،  الحركة  رعاه 

 .األمريكية

كيان   ضعيف  استمرار 

 العدو

إسرائيلي .6 بشأن    :مسؤول  كبيرة  خطوات  أي  يتخذ  الحكومة  في  أحد  "ال 

القضية الفلسطينية، مثل ضم الضفة الغربية، أو المستوطنات الجديدة، أو  

ال سالم  أكثر  محادثات  وبيئة  للتقدم  مجال  هناك  ولكن  النهائي،  وضع 

 إيجابية". 

 فلسطين ضعيف  استمرار 

اإليطالي .7 كارنيلوس  السفير  ماركو  العراق،  لدى  "السابق  أصبح    :  لبنان 

القوى الغربية األخرى إلى أن تحذو حذو  ، ويجب على  دولة فاشلة بالفعل

 لبنان  ضعيف  استمرار 

https://thenewkhalij.news/article/237228/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8
https://thenewkhalij.news/article/237268/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://thenewkhalij.news/article/237268/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://thenewkhalij.news/article/237268/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://www.aljazeera.net/news/2021/7/17/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%89


  لعدم انهيار الجيش اللبناني،    حذر منو"  فرنسا وتكثف جهودها إلنقاذ لبنان

 ".ترك الساحة خالية لحزب هللا للسيطرة على البالد

ن في إسرائيل قالوا سابقاً إن الرئيس السوري  ون سابق ومسؤول " : 13قناة   .8

بشار األسد سينهار خالل شهر، لكنهم انهاروا وهو ال يزال رئيساً لسوريا 

 رئاسية جديدة". ولفترة 

 سوريا  ضعيف  استمرار 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق    : "المحلل العسكري  عاموس هرئيل  .9

بنيامين نتنياهو حث ترامب في األيام األخيرة من حكمه، وعندما بدا أنه 

 ."سكرية إلى إيرانسيخسر االنتخابات، على توجيه ضربة ع

 إيران ضعيف  استمرار 

  ودائرة   كاملةاآلن، هناك ثورة    ":"إدارة جبل الهيكل  المتحدث باسم .10

 . "األوقاف اإلسالمية لم يعد بوسعها تعقب اليهود الذين يصلون إلى المكان

 فلسطين ضعيف  استمرار  

حول الوضع السياسي في    تموز  19  فياألمن الدولي    جلسيعقد م .11

يستمع خاللها الى عرض من المبعوث األممي الخاص لسوريا غير    سوريا

المعنية  الفاعلة  الدولية  األطراف  مع  اتصاالته  نتائج  تتناول  بيدرسون 

 بالملف السوري. 

 سوريا  ضعيف  استمرار 

، من أجل في شهر آب  الخارجية اإلسرائيلي، إلى المغرب  يتوجه وزير .1 التطبيع  

 اإلسرائيلية الجديدة في الرباط.تدشين الممثلية الدبلوماسية 

 المغرب   ضعيف  استمرار 
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