
 

 

 

 السياسات األمريكية في منطقة غرب آسيا

 ةاألسبوعي تقرير المؤشرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021-5-3حتى  2021-4-26من 

 

 



2 
 

 

 لبنان   :أولا 

o  ثمة مؤشرات إلى أن برنامج االحتضان األمريكي الجديد للجيش اللبناني يتجه إلى إعادة االعتبار

التطور المستقبلي  وتحت ستار مشروع "  2004العام  تى  للعقيدة العسكرية اللبنانية كانت سائدة ح

واألهداف   األسباب  وتحقق  تعالج  للجيش  وظائف  واشنطن  تطرح  اللبنانية"  العسكرية  للقدرات 

 : التالية

 .تكامل القوات المشتركة -

   .التوجيه االستراتيجي -

 . منافسة النخبة -

  .المتداخلةاألزمات االقتصادية والرعاية الصحية التصرف تجاه   -

 . التحديات الخارجية -

o   اللبناني حيث شهد القضائي واالستثماري  المباشرة على الجسمين  تبدو الفتة االنفتاحة األمريكية 

 : كية نشاطين كبيرين في هذا المجالاألمري  مقر السفارة

للتنمية  مديرة بعثة الوكالة األميركية  وشيا  األمريكية دوروثي  السفيرة  بإدارة  جلسة نقاش   ❖

حول االستثمارات في الشركات اللبنانية الناشئة، والتدريب     Berytech الدولية ورئيس

 MENA على ريادة األعمال، وخلق فرص العمل، التي تم تحقيقها كلها في إطار مبادرة

II االستثمارية الممولة من USAID مع IM Capital. 

القانو ❖ وانفاذ  المخدرات  مكافحة  برامج  مكتب  في  اختتم  األميركية  السفارة  في  الدولي  ن 

بيروت، سلسلة من الحلقات التدريبية ألعضاء السلك القضائي اللبناني، بالتعاون مع نقابة 

المحامين األميركية، رّكزت فيها على الجهود الرامية إلى تعزيز عمليات العدالة الجنائية  

ية غير عقوبة السجن. في البالد ووضع مقترحات إلصدار أحكام بديلة أو عقوبات قضائ

لهذا البرنامج التزامها المستمّر    هايمثّل دعمحسب معلومات السفارة االمريكية في بيروت  و

بإنشاء نظام قضائي لبناني مستقل وفعال، قادر على معالجة قضايا الفساد، والمساعدة في 

   إحداث اإلصالحات الالزمة لتنمية البلد.

ا   كيان العدو  :ثانيا

o   أكدت أكثر من عشر مصادر في الواليات المتحدة وكيان العدو أن واشنطن لم تتجاوب مع جميع

الموساد يوسي كوهين  المالحظات التي قدمها الوفد االسرائيلي   المفاوضات برئاسة رئيس  بشأن 

ق  النووية مع إيران إال أنها تجاوبت مع جميع المقترحات التي قدمها الوفد للعمل المشترك والتنسي 

 . ضد البرنامج الصاروخي والمسير اإليراني

o  تقديرات في أوساط النخبة البحثية األمريكية تفيد بأنه من المرجح أن تواصل إسرائيل االغتياالت

الواليات   جهود  وإحباط  اإليراني  البرنامج  عرقلة  أجل  من  والتفجيرات  اإللكترونية  والهجمات 

 السلطات اإليرانية عن العودة إلى االمتثال.  ثنيوالمتحدة إلعادة الدخول في االتفاق النووي 

ا   ة سوري :ثالثا
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o ة سد واألسايش في شمال شرق سوريق ت  قواد بأن الحملة العسكرية الجديدة لمعظم المؤشرات تفي  

 ة: يطيالن الوجود األمريكي في سوري تخدم غرضين أمريكيين

على   -1 للتشويش  سوريا  في  المسلحة  الصراعات  الدولة  إدامة  منه  تستفيد  الذي  الستاتيكو 

 .السورية وحلفائها لحل الملفات العالقة بالسياسة والحوار

ر تعزيز النفوذ األمريكي في شمال عبفاوضي األمريكي في الحل النهائي  تقوية الموقف الت -2

 ". شرق سوريا بواسطة أدوات محلية مثل  "قسد واألسايش 

o هيئة تحرير الشام"  جديدة لترويج وتلميع صورة قائد "ية  تزايد المؤشرات على محاولة أمريكية ترك

أبو محمد الجوالني ألهداف ال تزال غير واضحة ويبدو أن هذه الخطوة التي تحظى بدعم وزارة 

   . الخارجية األمريكية تلقى بعض المعارضة في أوساط حقوقية في واشنطن

o   المطلق الرفض  بين  واشنطن  مواقف  في  االعتراف تذبذب  وعدم  السورية  الرئاسية  لالنتخابات 

األمم   بعدما صححت  وذلك  فيها  الالجئين  مشاركة  بذريعة عدم  المبرر  الرفض  وبين  بشرعيتها 

 . المتحدة موقفها من االنتخابات والتزمت الحياد

 

ا   إيران : رابعا

o   بما ورد في التسجيل  اإليرانية غير المباشرة في جنيف    –يعكس عدم تأثر المفاوضات األمريكية

الصوتي المسرب للوزير محمد جواد ظريف بأن األمريكيين قد يستعجلون تحقيق اختراق أولي  

التسجيل   تداعيات  ألن  اآلن  إليه  مضطرة  واشنطن  تكون  قد  اتفاق  لبداية  يمهد  المفاوضات  في 

ار ذلك انتخابياً  المسرب قد تؤثر على إدارة بايدن داخلياً بعدما بدأ خصومها وبسرعة فائقة استثم

النصفية عام   المتبقية حتى االنتخابات  الفترة  إلى أن   2022وهذا األمر قد يتسع في  مع اإلشارة 

خصومها  أحسن  إذا  القادمة  االنتخابات  في  تتأثر  قد  الضئيلة  الديموقراطية  النيابية  األغلبية 

 .ن استثمار مضمون التسريبات وغيرهاوالجمهوري

ا   العراق   :خامسا

o   تسعى اإلدارتين الديبلوماسية والعسكرية األمريكيتين في العراق إلى تنظيم وتشكيل لوبي عراقي

كردي مهمته الترويج والدفاع محلياً وخارجياً عن فكرة ضرورة بقاء القوات األمريكية في العراق  

 إلى أجل غير مسمى.

o   بشكل كبير مستوى االستخبارات  مؤشرات متزايدة على أن األجهزة األمنية األمريكية قد رفعت

المقاومة وأن مستوى   في  المنضوية  العراقية  العراقي والفصائل  الشعبي  الحشد  االستعالمية عن 

االستعالم يستهدف جمع معلومات دقيقة عن كافة التشكيالت من القمة إلى مستويات أقل من تكتيكية  

 . في هذه التشكيالت

ا: دسسا  اليمنا

o ال المتحدة  السعودية  إقرار االمم  اليمن دون  بأنه ال حل في  ملفت بفشل وساطتها وتأكيد واشنطن 

يعتبران مؤشران الفتان بأن الحل السياسي في اليمن بنظر إدارة بايدن بات مرتبطاً حصراً بالمبادرة  

 األمريكية ومن خالل مدخل مقترح وقف إطالق النار السعودي.
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o   الخاصة التابعة للبحرية األمريكية وإصابة ثالثة من  التسريب األمريكي لمقتل جندي في القوات

رفاقه في اليمن بعملية لم يفصح عن مكانها ومضمونها وأهدافها قد يكون مقدمة إلعالن أمريكي  

ورغم أن   ،بط بداعش أو بتنظيم القاعدةتعن تواجد دائم أو مؤقت في اليمن ألهداف عملياتية قد تر

وارتفع بوتيرة عالية منذ بداية الحرب على اليمن إال   2011عام هذا النشاط األمريكي مستمر منذ ال

 ن واشنطأن إجهاره اآلن في ظل المبادرة االمريكية التي يديرها المبعوث ليندركين دليل على أن  

 . تزيد من تورطها في اليمن

ا: بعسا    السعوديةا

o   التواصل المجدي مع إيران  تتكاثر المؤشرات عن سعي إماراتي تركي منفرد لثني السعودية عن

وثمة تقديرات أمريكية تتوقع أنه إذا دفع التوجس التركي اإلماراتي من تقارب سعودي إيراني كل 

من أبو ظبي وأنقرة  إلى التقارب رغم خالفاتهما الكبيرة فقد تتشجع السعودية مجدداً إلى االنضمام  

النطباع الذي  ران  يعزز هذا التقدير اسعودي (  بمواجهة إي  – تركي    –إلى حلف "سني"  )إماراتي  

مترددون بشدة في المشاركة ألن األمريكيين مشغولون بأولويات   - السعوديون  تبديه الرياض بأن "

 .   أخرى وغير واضحين بشأن مستوى التزامهم تجاه أصدقائهم اإلقليميين"

ا: ثامن  تركيا   ا

o  تتبعها مع أنقرة هي أفضل أسلوب ممكن الختبار باتت واشنطن مقتنعة بأن سياسة التدجين التي

مصداقية تركيا وجاهزيتها لممارسة دور كبير في االستراتيجية االمريكية في غرب آسيا وتأتي  

في سياق إجراءات التدجين واالختبار هذه خطوة إدارة بايدن باالعتراف بالمجازر التي نفذتها  

ي لم تتصرف أنقرة تجاهها بسلبية كما تصرفت  والت 1915السلطنة العثمانية بحق االرمن عام 

 . ول أوروبية أخرى اعترفت بالمجزرةمع د

ا: تاسع  السلطة الفلسطينية   ا

o   على عكس ما تشيعه التصريحات األمريكية الرسمية المعلنة يبدو أن السلطة الفلسطينية بعد تأجيلها

مالية وا أمريكية  الوقت بحوافز  قايضت  قد  التشريعية  المرجح لالنتخابات  أنه من  قتصادية حيث 

  – وكالة التنمية االمريكية  طن هذه الحوافز عبر أكثر من مصدر: )وحسب المؤشرات أن تقدم واشن 

الدولي    –األونروا   النقد  السعودية   –صندوق  على  تفرض  أن  المرجح  من  خليجية  مساعدات 

   .والكويت(

 


