
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً: التحركات املبارشة 

 التقرير األم�يك اليومي 

]631[رقم    

 

 2021آذار  30



 البلد الخطر  التقييم الرسد والتحليل  التصنيف  اإلجراءات 

 التحرك العسكري

، بأن رتل� تابع� للتحالف الدويل يوم االثن� يف العراقRTمراسل أفاد   .1 ردود عسكرية 

 استهدفا يف محافظت� بجنوب العراق.

زرعها مجهولون انفجرت مستهدفة رتل  أفادت مصادر عراقية بأن “عبوة .2

دعم لوجستي تابعا لقوات التحالف عند مروره يف مدينة النارصية مبحافظة 

 ذي قار”. 

 استمرار 

 

 استمرار 

 العراق   

 

 العراق 

، تؤكّد من خالله عزَم الواليات حيف الرشق األوسط تقريراً نرشت ص .1 تحوالت بالخطط 

األمريكية توّيل قيادة ما أسمته معركة النفوذ عىل املعابر يف سوريا، يف ظلِّ 

الحديث عن مخطّط رويس يهدف إلغالق باب الهوى، املنفذ اإلنسا�  

 الوحيد املتبّقي ش�يل سوريا. 

 سوريا عايل  

 

 التحركات غ� املبارشة ثانياً: 

 التنسيق : 

، االثن�، أن اجت�عا مرتقبا سيعقد ب� منصور عباس رئيس القامئة  " اإلرسائيلية12أكدت "القناة   .1 لقاءات

 س الوزراء بنيام� نتنياهو للتباحث يف الرشاكة من أجل املشاركة يف الحكومة.العربية ورئي

مع الرئيس اليمني، عبدربه منصور  ، تيم ليندركينغالتقى املبعوث األمرييك الخاص إىل اليمن .2

هادي والقيادة اليمنية. ورحب ليندركينغ بدعم الرئيس هادي لوقف إطالق النار والجهود 

 .الحثيثة لتحس� الوضع االقتصادي يف اليمن 

 استمرار 

 

 استمرار 

 كيان العدو  

 

 اليمن

https://arabic.rt.com/middle_east/1216195-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://www.almasirah.net/post/183508/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://almohrarmedia.net/2021/03/29/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9%d9%8c-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0%d9%90-%d8%b9/
https://almohrarmedia.net/2021/03/29/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9%d9%8c-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0%d9%90-%d8%b9/
https://almohrarmedia.net/2021/03/29/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9%d9%8c-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d9%82%d9%88%d8%af%d9%8f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9%d9%8e-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0%d9%90-%d8%b9/
https://arabic.rt.com/world/1216257-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1376608039558656000


الخاص لليمن، تيم  حمد عوض بن مبارك واملبعوث األمرييكناقش وزير الخارجية اليمني، أ  .3

ليندركينغ رضورة وقف هجوم الحوثي� عىل مأرب من أجل االنتقال إىل املفاوضات السياسية، 

 وإتاحة وصول املساعدات اإلنسانية وإنهاء الرصاع. 

 

 استمرار 

 

 اليمن

�يش اختار سف�ة بولندا يف بأن أم� عام األمم املتحدة أنطونيو غوت أفادت مصادر دبلوماسية .1 تعيينات 

 املنظمة الدولية يوانا فرونيسكا لتويل منصب املنسقة الخاصة للمنظمة يف لبنان. 

 لبنان  ضعيف  

شخصا   22ص إىل أن الحوثي� شنوا هجوما أسفر عن مقتل خل  أكد دبلوماسيان أن فريقا أمميا .1 ترصيحات داعمة 

وقال الدبلوماسيان إن  من ديسمرب املايض. 30الـ يف مطار عدن لدى وصول مسؤول� �ني� يف  

"تحقيقا أجراه فريق من خرباء األمم املتحدة خلص إىل أن الحوثي� يف اليمن نفذوا هجوما يف 

 . من ديسمرب املايض 30الـ 

مالي� دوالر ملن يديل مبعلومات   10عن رصد مكافأة قيمتها  أعلنت الواليات املتحدة األمريكية .2

 عن سليم عياش املدان باغتيال رئيس الوزراء اللبنا� الراحل رفيق الحريري.

يرت"، أن الجولة القادمة من من خالل حساب تابع لها عرب "تو أعلنت وزارة الخارجية األمريكية .3

 أبريل املقبل. 7األمرييك ستجري يوم  -الحوار االسرتاتيجي العراقي 

مجلس األمن الدويل إىل فتح معربين سبق إغالقه�  ية األمرييك أنتو� بلينك�دعا وزير الخارج .4

 عىل الحدود السورية إليصال املساعدات اإلنسانية، ومتديد عمل معابر أخرى.

"جو بايدن" تسعى لكرس الجمود الحايل يف   أن إدارة الرئيس كشفت مجلة "بوليتكو" األمريكية .5

 امللف النووي مع إيران، عرب تقديم مقرتح جديد.

إن لبالده مصلحة كب�ة يف العمل مع السعودية، وال  قال وزير الخارجية األم�يك أنتو� بلينكن .6

 سي� بشأن معالجة الوضع يف اليمن. 

حملة ضد رفع الحوثي� من قامئة اإلرهاب  قاد النائبان الجمهوريان كلوديا تيني وجو ويلسون .7

 استمرار 

 

 

 استمرار 

 استمرار 

 استمرار 

 

 

 استمرار 

 استمرار 

 عايل 

 

 

 عايل 

 ضعيف 

 ضعيف 

 

 ضعيف 

 ضعيف 

 عايل 

 اليمن

 

 

 لبنان 

 العراق 

 سوريا

 

 إيران 

 السعودية

 اليمن

https://twitter.com/USAbilAraby/status/1376601223755874309
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1376601223755874309
https://twitter.com/USAbilAraby/status/1376601223755874309
https://arabic.rt.com/middle_east/1216497-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://arabic.rt.com/middle_east/1216487-%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%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%86/
https://arabic.rt.com/middle_east/1216393-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4/
https://arabic.rt.com/middle_east/1216519-%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%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://arabic.rt.com/middle_east/1216362-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1216362-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/1216362-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://thenewkhalij.news/article/226532/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/3/29/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2021/03/30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8


 نواب. األم�كية، وجها فيها رسالة إىل وزير الخارجية أنتو� بلينكن بتوقيعات عدد من ال

عن املعلومات التي نرشها موقع "بوليتيكو" األم�يك عن  موقع "واي نت" اإلرسائييل يتحدث .8

 تفاق النووي. تقديم واشنطن مقرتحاً جديداً إليران للعودة إىل اال 

، عىل حث املانح� الدولي� عىل التعهد مبا يصل إىل عرشة مليارات  تعتزم األمم املتحدة، الثالثاء .9

 دوالر ملساعدة الفارين من الحرب السورية، يف ظل تفيش كورونا.

، جون غودفري، إن وزير قال املبعوث األم�يك الخاص إىل التحالف الدويل ضد تنظيم داعش .10

الخارجية األم�يك أنتو� بلينكن سيحث الحلفاء األوروبي� عىل املساهمة يف إيجاد حلول الزمة 

 مواطنيهم األوروبي� املتواجدين يف املخيم. مخيم الهول مبا يف ذلك استعادة أو إعادة تأهيل

"مع تحول االهت�م اإلرسائييل العام إىل الساحة السياسية الداخلية،  قال خب� إرسائييل إنه .11

ل قد يتطور إىل أبعاد وجودية، يتمثل يف التحالف اإليرا�  يتطور تهديد اسرتاتيجي إلرسائي

الصيني الجديد، بحيث قد يجد الرشق األوسط نفسه مرة أخرى يف حرب باردة ب� القوى 

 العظمى، بطريقة تهدد إرسائيل".

 

 استمرار 

 استمرار 

 

 استمرار 

 

 استمرار 

 

 ضعيف 

 

 

 ضعيف 

 

 ضعيف 

 

 إيران 

 سوريا

 

 سوريا

 

 إيران 

 حركة الوكالء  

" بأن الجيش اإلرسائييل سيجري الصيف القادم تدريبا عسكريا أفادت صحيفة "يرسائيل هيوم  .1 مناورات 

 يف قربص، سيكون أكرب تدريب عسكري خارج البالد وسيحايك حربا متعددة الجبهات. 

 كيان العدو  عايل  استمرار 

السفر إىل اإلمارات ودول أخرى يف جميع  السياح بعدم  نصحت وكالة األمن القومي اإلرسائيلية .2 التطبيع  

 أنحاء املنطقة، مش�ة إىل تهديد بشن هجوم من قبل إيران.

، أّن "إرسائيل" واإلمارات تُكثفان مؤخراً تعاونه� يف القطاع  " اإلرسائييلI24Newsأكد موقع " .3

 . اإللكرتو� ومجال أمن السايرب الذي زاد مع أزمة كورونا"

 استمرار 

 

 استمرار 

 ضعيف 

 

 عايل 

 دول التطبيع 

 

 االمارات

https://www.almayadeen.net/news/politics/1467602/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A:-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://npasyria.com/62586/
https://npasyria.com/62559/
https://arabi21.com/story/1347956/%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/1216380-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.rt.com/world/1216430-%D9%85%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84/
https://www.almayadeen.net/news/politics/1467595/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A:-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1


من خطورة النهج الذي يسلكه رئيس الحكومة اإلرسائيلية  حذرت صحيفة "هآرتس" العربية .4

 تعامله مع اململكة األردنية الهاشمية.الحايل بنيام� نتنياهو، يف 

 االردن استمرار 

واألردن إىل عمق األزمة الدبلوماسية ب� الجانب�،  يش� تصاعد التوتر بالعالقات ب� إرسائيل .1 مقاالت 

حيث مل يعد خافيا تأزم العالقات الشخصية ب� رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيام� نتنياهو،  

ة طلبها وامللك عبدالله الثا�، حيث تجلت مؤخرا يف رفض نتنياهو تزويد األردن بحصص مائي

 وفقا التفاقية وادي عربة.

 االردن  استمرار 
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